
�eria apresentado boje solução
S E G U R D.O.BtamoB.'nformado8 o ma'de-IraI; Mínist o Gastão Vidigalteria dito ao Pre�iw ." .

ente do Instituto Nacional do Pinho, qtle
hefiava uma comíssão de madeireiros sulinos,
estar disposto a apresentar ao Presidente da
Redublica uma elllenda no decreto 964.7, per-

s dare o caso
des e desde q1le rião se prejud ioassa os obje
tivos que se tem vista com a proibição da
referida exportação.

AssimJez o Presidente do Instituto Na
cional do Pinho, aguardando-se, por isso,
seja levado hoje a assinatura do Presidente
ia Republicá despacha alterando o referido
decreto-lei.

mitindo a exportação da madeira, desde que
este comprovasse a exístencia do produto
em q'.lantidade superior as nossas necessida-

Fatos Que
atestam o abandono

Entristecem
queem

/ laz a vila
Francamente, sentimo-nos pe- dente disrrltal poderia macada

nalízados com a' sorte da popu- rnisar a rua e construir meio fios.
lação ituporanguense. Não nos Admira de fato que ainda não
sai da memória o espetáculo ao se tenha feito isso. Partindo-se
mesmo tempo espirituoso e

.

afli. do principio de '-}ue o dinheiro
.

�.
'

..

'

..

'

...,.tiVO ..

de

uma. com. u'"nidade ': a.r.rec.ad?d.o em impostos _deve�
�

lada pela lama. ser aplicados em beneficios pu-
.

Pessoas qUE: deixam os calça- blícos Ituporanga deveria espe

�.s presos n. barro ao tent: r lhar em melhoramento as vul

í....ravessia. de uma rua e depois tosas arrecadações que alí se
saem salt tando, em grotescas fazem Ou estará êsse distrito,
acrobacias. para manter o equí- condenado a só dar e r-ada re
líbrío. Galinhas que descuidosa- ceher?
mente se, deixam prender na Se as palavras ião impotentes
lama' e alí ficam a agitar des- para' descrever o abandono em

consoladamente as asas Cavalos que jaz Ituporanga, fornecendo
que quebram as perna� ao ten- apenas uma pálida imagem da
tal." safar-se dos atoleiros, Is o situação o mesmo não se dá
tudo dentro de uma vila com

'

uma in tustría e comercio bas- Um francês el6ifo presiden
tante desenvolvidos e que vibra I d f fi O1

. .

d e a • II•.•
e pa pita €ll' anceros e progrea-
S0. Estas cousas acontecem Da, PARIS-(SFI) - O Sr. Beau
e staçõ=s chuvosas, quando a lo. charnps.. ex-deportado rrancês,
calidade parece entrar em fase foi eleito {-,residente da nova

aguda de decadencí». Nínguem organização internacional d::s
se aventura a sair de casa ii não antigos deportados, cujo primei
ser em caso de grande necessi- fo Congresso se acaba de rea

dade EC' nas casas comerciais os lisar em Eindhoven, na Holan
negociantes ficam ociosos, de da. A proxlma sessão da Fe
mãos ncs bolsos. vendo as mer- � deração de Co

antigos deportados
cadorias embolórando nas pra-'! celebrar-se-á em Paris, no prin
teleiras cipio do próximo ano.

Um sumidouro? Não! apenas um burace na rua da
.

vUa. E que buraco I•••
Alguns passeios que ladeiam

as ruas, fruto de iníciatívas par
ticulares, são, as vezes. usados
pelas carretas que não conseguem

�.... movimentar na estrada.
I }i: no entanto, a rendado -dis-
trito é bastante elevaríal Com
uma pequena parte dela o inten-

ladrilhos
e Materiais de Conetruçãú

Werner Garnl
RuaPiaui, i1 ti 15. -Pone, 1123·

BLUM ENAU

�Matou-se «O Vale do ltalaí-
porque foi beijada Já se acha em. preparo, de

Porto Alegre, � vendo circular fim dêste mês,
- A jovem�Leda "Ferreira, de mais uma edição especíal da
]9 aDOS, profundamente aba- apreciada revista eO Vale do
tido P(If' ter sido beijada pelo Itajaí», que. se edita nesta
seu patrão, Jarbas LeJndecher. cidade, dedicada 80 96' anl
proprtetarío de

.

uma contets- versa rio da fundação de BIu·
ria, Ingeriu forte d se de ar- menau.

aenlco, falecendo pouco de-
pois.

.

. IA po1fcia está Investigando
para apurar até que ponto
chegou' fi ação de Jarbas
contra fi sua ex-empregada.

Fone: 1477

Instalacões
IlrRigos Elélrleos

Instaladora de
BJumenau

Este é o seu JORNáL

CRUZEIRO Prefiram a farinha
�...

.

'.

.

.

Fabric3u8 pelo
MOINHO. lOINVILLE

Doi$ aspectos da rua de
ItupuraRga que bem

com as fotografias. Elas retra
tam as cousa tal como são.
Olhem os leitores para agi cli
chês com que ilustramôS esta
nota e lamentem couôsco ·a.50r-

f te dos ituporanguenses, pois eles
refletem dois aspectos da prin
cipal rua da vila.'

Faça seu anuncio
neste Jornal

I Roselas comemora·
tivas

Da Standard OH Cornpany
01 Brasil, fabricante dos afat
mados produtos «Esso:. e

«ABas», recebemos duas ar,
tfs-tcas :t'Oeelas comemora ti
V/JS á data de 7 de Setembro.
Agradecemos a geutíleza

da oferta.
Devemos dar graeas a Deus per nã.l t�r·mos em �nhl·

lIIenau um trecho de ruâ\asslm.
------���--------�------------

I
A virtude fi

..

11 lealda-

D''Ede se reliram quandO
o crime 8 11 traiçÍlo
lio premiados.

OIario
anual
semestral
a.vulso

Matutina
Cr$ 60,00
Dr$ 35,ou
CrI 0,40

do vale do najal

8LUMBNAU • Sexta-feira 6 de Setembro de 191i6 - Dr. AchiUas Balsinl Diretor Rssponsa.vel • Ano XXII N. 2aa

�Boas noticias
para o povo

RIO,5 CCB) � Nesta Capi
tal e em sao Paulo... observa
BEl, desde que entrou em vi
gul' 8 pr'Jibiçao da exportação
senatvel baixa DOS preços dos

generos, Desaparecendo 8 si
tuação ficlich do «preço alto
ao estrengetr.», os viveres

iudlspensaveis 60 mercado
interno retomampreços reais.

Henri licntner Em breve serão sentencia
dos os criminosos nazistas
Notlclas de Nuremberg infor
mam que ainda êste mês 8e�

rão conhecidas as sentenças
contra 08 chefes da Alemanha
naztsts. Os trabalhos de jul
gamento foram adiados até
o dia 23 do corrente, quanpo,
provavelmente, serão dadas
a conhecer as sentençRij,

Encontra se de passagem
por nossa cidade o jornalista
e escritor belga Henri Li
chtner, au.o- de várias óbras
e represeurunte no Brasil do

«AsFlociação des :oufaalistes
Périodtques Belges ei Stran
gers», de Bruxelas.

Agradecemos ao distinto co

lega a visita Ieíta á esta re

dação. dUNOIElIlJ IlEST8 UtAIUQ I .

e '

RIO, 5 (CH) - Nesta Oapl- Baixa no preço da ga- a un:� pegu�Da melhora de
tal no norte' São Paulo e M!- •

cambIO e ao 8.um��*p, d.9 con.-
, ,

.

.

.' lolloa sumo no BraSIl: ;';;,nas, o litro de gazollCa paa

I'
.

i
O oleo e o qº,m'6�ne tam-

sou a custar, menos 20 ou 30 à embaixada.. americana .in- bem tem pceços 'mtHs baixos.
centavos, O adIdo comercial tOlma que a baixa sa deve de�de de� l: de e�tembro.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ELLINGER
Fone. 1201 ..

s ctz,
Btumenuu

EXAMES DE URINA: símpr.r (assuear e albumina) de sedimento, qnalitativo, completo com dosagelll
(ehloretos, fosfato". acido urico, uréa etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flngelados,

.:ovo� .�e vermos (lVfr.to,lo8 dI' enriquee}mentn) digestão: carne, V"'gctais; r,e�quizas de pnz. �rmgue oculto etc.
..EXAME DE SANGUE: lHALARIA- Peequíza üe !10111HtozoarJo de Laveruu, termas agudas e crorn

t'BS. LUES (�ifili8� refç:ik de K:,lJn, I{!jJ]p.l\:If'inceke etc, 'l'lfO: renção de Vid!1L POFllgt'm n-: gllcose, .a.cido, ur ie", �(ruúglobllJno COll(llgem de gJ(Jbblos vermelhos p.bmneoB, Foru.uln Leneocitarra, Hemogrnuia de Shll!Jlg. Tem
po ue COllgu)a�ã,o ade sangria. CUIva gheemica. EXAME DE SECREÇÃO: Pesquizu de g'mHeus (Gono.)
esperll1ate'z<:Jides; etc., hicllcDlonas vaginais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koch e

ou tron ge�mén!l, puvumocccos st'c, EXAME DO UOU1DO CEREHRO:-ESPINHAL: Exame cltobae
terioscopieo, reação de KalJ11, Prm dy.: Nonue Appelt, etc,� EXA:i,,1E DO MUCO NASAL: 11esquiza de baci
los alcool B acido tesistelltt'g {Harisen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de acido Iat íco, acidez livi'(l B',cunlbinada em BCJ:- Pc·squi;ws de "'''1lgue uculio, pioeitos, heruácens. EXAME
UE .pLCERA:.·Uliraruicróscppia em campo epclll:o: l�E'sqlii:r.ll de cspiroohotas 'I'reponemn Falida (sifihs).
IR Labol'otori'(J H ocna. instotodo paru fazer cultura de quatqucr çermen e auto vacinas
=-_._�""......� o' ..•. ,.'..

. ..:.. ,.... '
.

. -.

. ...
A'- pedido_ops srq.:Médicos! fazemos colhera, de material á domicilio

.
_

'.
_

... ; ...'. ]!'O,T1t,:cdnos laminas e recipientes gratuitamente.
. •!II�""�••.,..........��.i X ��""'_-fIi--B-it>--.�g----&�.!i x��"""_�-.-aII-"- ••.::-..._�

mui3 irupUftaute Gompfillhia. da Capitalizaçãu 'AmBrwa do Sul
tombina:::ções s(;rt�adas em 31 de_"gosto de 1946

No Sorteio do amortização realizado dia 31 de Agosto de 1946.
foram cmortíacdos as segnintes combinações:

VVR- ATN - LSP -. OQY_ - jCX -_ Nif
Todas os portadores dos títulos em vigor; sal'tetidíls com estas combinacões.

Plllferão. roceher imediatamente (I cunital. !HU"antida Mm direito
Séda SIlCÍílJ;,mo nr. .JANEIRO - Escritória du I?'arnmí: RUlrnli RIO DRAUGO. 39

Inspetores e Agentes em (Ilúa o Brasil ... .:j! EBBR'f ',

�••���\Z�:��;�i��·�-4.�.���!��&����ç�;.::�?:��l��'-:��\:�1�:�m1�*�$�:j��#���f.Í��7::;·
ii-�-:lf-1f-�1i'''''''''iS-�......._.§ V JI-�-__'!'1OtJ.:--�-'-�-"=II-"'-��:f X�-�--:+'-�-�--ÍII·-���-it
iT ! ,,'

_

lWiI b'Q " llll ia c.

.
.

.

ffiM���;*��t!tm ,�:.;,.�. Radio Zenith:"""

\
Cunsultas: des 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas,

'1tÓVaS D! AO;:) Forro Paulista, Encaníonehas de QUalquer Espedel Atende exclusivamente dentro da especialidade
.. Aiinhame:ito, etc. etc.

prn...!:!�!�mi��!2°ci!.S�ltd.� I·. I �4l'=Ii!tt�D-r�.·A'o-lI��:�:, XNll,';�T-r.A�·_
..

·;r,:o�;�4êL-:-"41
'4iiii1i1l

U� �UII.PE g iii a; lU li Erjpsnialidade: Soalho Marca Strobel
.;:;J Pá L L a

Blurrienau CURITIBA Joinvile �__;;g;;;�=_;;;;;;;�;;;;;:;;;:;;;;;�w;;;;;;o;;;.;;,;;;;;s �__;;;;m__
Olu!amado oeli} facIlIdade Nacional de Medlcl.lllJ daFilial Matriz Filial ?i'Mi$t.i4i!l>#",tjl$"#!i@%ffl#'{w@EiiíÇ"'ffi,TH�ljW,..�'t"o'*®"'\%SF?**,S·#lIJj!f!MiQQt! !!l4i!!4IkE Universidade do Brasil

1i�.1NlI1Dlíí��_.....nJftü..&�� . \

iI·

fr��-··
1-. ó,.,
:( " -!

.·iODOS O§ TIPOS

hvi�úiveis • Â. pi'C'i'O d$

f€;go e de �mida(11)
C'&a;)ooos III Material
€0 groi1lcle rC$btêat:�
&cÉllen.ta «c��.·

'Aiii,;J;iCAf.t !Hh

cti"�01l "._ ��
IlIitQUlVQ!"M� ..?�

. .

m�.wc6Ei�

Vendof'estado de novo 6 v. com possante alto falan
te adala.dp ;pa1'a rua,

i$:"eyo unícfJ 01'. $ 3000.00
o ·li'.A.RLl1AOIA STA. CRUZ- Gaspar

:} _,.....,......,���.7 ••••••�v-���
: ������., II'I>Gi ••• e. , •• 'I!""'.$ •• C' .. ;;;.(i'"-� �.ót " � * •••

. M
li Casa

.

de Moveis RosslIla�k Ltôa, �
p Do �mltorh,s h �_··��..�lir-a._.....ii}.-.rt O"�_'.§�� iii ...... -......

fL Saias de Jantar i,·i I p C d Af�.·.o· Mov. is Estofados:{ neus e ..amaras e r

g . para 1\1otocicletas e Bicicletas

t.�.: Serv'!ço bem perfeito e bem acabado �i�_ Grande estoque df Tapei�§ =.1 Corren".l..ss para Bicicletas
li Rua Dr. Amadeu lus; t. �{ "Diamond"� ••�� ..��-:..::��. �� �t:: ....,,�� ".�"��

ESPECIALISTA
E Ef" R 'd d rRATAM f!�NTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS D'll SENHORASncarrega-se com lcicnClQ e ap1 ez 9 :

Molestiall das meninas e moças. Dlslurb!{ls da Idade crUlcil. Par-Titulos declaratorios _ Naturalisaçães - Ret.iEicação de lurbacões nearo-ylandulares.· OPERAÇOES do atofo, ovarias.Impostos - Registro de COlnercio - Patentt'.s _ Defesa
trompas, lumôres. lipendice. hern'a�. ele,de Autos ._ Certidão de Reprla _ Sel'YÍços em todos os Diaiermocoag.ulação _ Ondas Cartas.Ministerios _ Registro de I?iplomas - Pl"Ocu_ratorios -

OLINICA EM GERALServiços na Policia - Perm&.:uencia de EstrangeIros - Ftl·
Coração. pulmões, rins, ap, dlilesUvo,gistros de firmas cd'merciais e illdustl'iais nO,D.C.I. _ Re·
llarices • Olceras • DcenCiis TrOlllcaes.gistro Civil _ H.E.lj;ificações de nome e filiação -

Certidões para embarque. CaNS.l Tra'll. � de Fevereiro N. li (em frente do HOlel Vitoria)

I I Rr1:��f::n�:t�r��tlg���as�oS�,Vid�S f���Jt ��;���.� �:;�>��u�� ��:���n_::.:2��:���.��.�._ . _.

i iI............".����x.-��::;�·��""..1Jj i··
.. · .. ·· · .. ········ ·IIl-=�······················· .•. · 11 " 0 .•...•....•. "'•..•.•••• �

1<,__"." ---,., -I Dr. ê:gon A Krueger
Sociedade Bt;Dfiiciadofbi de

B

I
- Medico OCUlista -

(Es�a$sistentc do Instituto Penido BUl'nJer) deMadeiras Ltda... - Cantpina� -

Telefone 1248 - r�ua 7 rle SetemtHHo

fornecedores de Madeiras em· Geral

.��,�--=�·_-�-�---��_DI

I IPf�06Y VIIlISSIMO
Despachante da Becebenoria do Distrito fedoral (M. da Fazenda.)
Escritürio:' TRIWBSA DO ouvmOR N' 21 . lo andar· H I O

'f

Aparelhanlenfo Cinematografic.o�'
Vende-se €m perfeito estado de pouco uso' .

t Projetor i'A E GU da afamada marca
• ZEISS e ER·

:-.lEMA!\I.' e mais
"SOUDUS" usado, completo e bom q

•

Jorge Ztpperer lar. _. Ria Negrinho - Sta. Catarma
8v2

.""":.-+._+-_.-+-+"",,,+.-jt-j X ..-�-�-lt-í4i-�--�--':-*--.fI

Malfema Comércio Indústria S� A.
São Pau I o

Distribuidora para todo o Brasil dos afamados Prol!lüo� Concentra u�s .

Ve

getal Ros.ieiar de fahrich,:iio da Cia. Progresso Nacional Industría Bra-
.

si Ieiru Je Bebidae e UOUBXOS S. Paulo,
R Conneutrn-Io Vpgetal "Rosicler" á base de Tomat,,-SaJsão·E;;pi�aíre. .

€) Misturm, para s'Jpa,r"Rosicler" li. hase de Aveia�Lelltilha·Ervllha soja
Ftnji'ío Branco e Feijiío Mu lat.i uho,

Kt'ltchup "Roéder" em dois typuB; Picante e 1)oce.
"

5 Extrato de ]\falte' Multerna" Puro e Extrato de Malte "Maltóma CoIll
I Espiuafre e Tomate.
C Farinha de 'l'l'igo. Mal tado "JlaltplUa".
L Vic "Maltema": -Nutritivo e deticíoso com lflite quente ou geh"do.
E Chomalt ]\falhem-l: =póde ser usado como sobremesa 110 preparo de do

ces e sorvetes dissolvido no leite quente frio ou gelado.
R Fosfo l\Ialtema:' Esta fur iuha é um alimento Perfeito e completo para

lactentes. bebês, crianças, pessoas déhies e convalecentes, Rica em fos
fatu " sais. ealcio, esta farinha é um poderoso auxiliar da nutrição,
r. G, BUSCH INR. lUal.n6da Rio Bronce 1 _ Endereç" TelegrafAicUoBUS C H _ TêleÍone - 1:;38 - Caixa posial 33. - BLUi'tlEN

.

EST. SANTA CATABINA..•
DISTBIB:.7IDOR AUTOI'ISADO PARA TODO VALE DO
nAJAl E ZOfLl\. DE LAJES

de Tintás
I.Jda.
Material

fabrica
Bhune{uuJ

Tintas e Vernizes ..

Phduras em Gelfal
Tintas em bisnacas par õ artist:iS

Blumenau • $ta. ('lt_ r a
i�__-= =�. $ �===- �=-__=-=-__==_a

para

1mütAl.'tm,ii22iSH-3��,. .

O seu· RAD�O está falhando 1
L�Hfe�o imediatamente na oficina

RA.DIO · BLOHN I
II 8131'6 prontamente atendido

II
Equi.pamento mode1'no de alta precisa0, técnico.

; (ormado e diplomado em São Paulo

�:g,:,;::':=�,�.:::::w�:::;:E!::f::z:::_II!_!!Hi'flAIf,J;��!:lõallC::G!>fl<Iemd_a�R;!!Il·2!;>!_'Ill!0::m!le_r<mIml'lCll;t!:SlIll!�IIliO:rz_IZ'""1""""'0...... _

F. DOillning. CalX.l postal, 10 TimL6
�.-.-.- .......---.�-. o !i-�-�-�-"-II • • _ .�,

- 24m

Dr. CAMARA

Consultoria; Rua Candida Lopes, 50 (esq. Rlla Dr, MuricI)
- - 10 andar - -

CURITVBA PARANA

�
,.,..;<

para RADIOS
REMESSA NOVA A' CR. $ 300,00

-NA-
Caso do Amars<cano S. A.

Módwo por ooncur!;o do Serviço Nacional �6 'Doenças MeDtaie,
Ex·iniel'nO da San!;" (/aBil e do Hospital Psiq uiáirioo do Rio

de ,Janeiro, Ex-médico 6ssisten te do Sallatório Rio de
JalJsÍro dll Gllpital Federal.

GL1RIG.I\ MtmcA - ESPEClALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

GONSUL rÔ1UO • fi U A I' B L ( P B ,li G B II I fJ ,
,Edi:icio AmBlia Neto)

I Das 15 t\s 18 horas

wmooM 1_A1__�mMW__.�__�=-r_L�O�B_I_A__N_Ó__P_O__L_f_8 __

ecas

IlApT1IAno dt' AutomÓtrf'liI •

�:r3!"M4WÁ��mnm4RW&±'j i�*ARf#4iiiP4i.

"'. t

", -_,;
,

.J

I

..�

�...•�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�omércio e In�ústria Compan�ia�!'i!J!t��""""""*N�'1>i&§-*""Ó'í@",......:t@��l'ImI�6§i$iIi$l2íf m

. auJ, .... em liqui�ação
ReI atorlo 'da Diretoria

11 Senhores Acionistas:
_OC�rta c � Pr-ocwr- Em cumprimenlo ao que dispõe a lei de sociedades anõ-

. ,

I.� �� '-' a ... ��.
nimas, em seu artigo 140, tenho o prazer de aDresentarvos o

------,----Im!! segundo balanço de liquidação. encerrado em 15 de agõsto _do

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m�U cO,rente ano e acornpannado da conta de .Iuce.rse perdas, e

�.....,JII
iii 'i"""� ben assim o parecer do conselho Fiscal, relativo ao .. :»eríudo

I
de 25 de rnarç. I a 15 de agosto do ano em curso... .

'

Precisa-se o estoque de mercadorias foi totalmente liquidada. Quan-
to aos imoveis re.manescent<;s,.. entr� os qU3is. o Rrincip�1 e�

::..-� Q ie 8' acha l ocalisado o péJio social. devo dlzw que nao foi

Um empregado ou empreg�õ. possível ainda eteiurr á venda dos mesrnoc, continuando a se

nas «Casas Pernambucanas s
manifestar os ernpecüh s já apontados na assembléia geral dos

para auxiliar [la escritorio e
acionistas realísada em março deste ano, e oriundos da atitude
lesiva dum acionista dissidente. Diante desse estado de coisas,

balcão. De:mecessario apresel1-

II ta r-se não tendo bôa letra 3V1
PfÇO à assembleia novas e definitivas instruçõ 'S quanto

à

s pro-

��......_.._. iii • '._... videneias a s erem fornadas na defesa dos interê sses da suciedade-

I
Est-u ao vosso inteiro dispor uara outros esclarecimentos

PRECIBA-SE alugar um quar- e ínformnções que julgardes necessário.
•

'.

.

to para casal, no perímetro ur- Blumenau. 26 de 350Sl0 de 1946.
A trat-, com I bano. Tratar n/jornal, O liquidante: Artur Fouquet
A. tubow :n:n:e�'-::t-;-;:�I� Ia- ç·o· e· r'al

:-=._......0-4.!...,IL-,,!!-. '<1S�_" S
=

\l!I
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I Precisa-se II�U�fic-in�B'�M""""'O"""m��-�f'''''j�NK�Ê-�
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PI'f e!8�dB urna boa �o-I !tende lodos O� (jcrvlçoa de Atl-.V.Oztuhetra para hotel, de pre-: Radio. receptores I
G'•••••

· ·

O
íerencla sem .ülhos menores, lervlCllfl BlIllldos e Gari!Dtl�o� ,[moveis
ordenado tuíclal cr. s 500,00

I
Caixa

Anunciem ne3te maRIO· informBçõüs nesta Iclha, 8v8 THL�FONB 1395
Con.,ias Correntes Devedoras

I.: Empresa _Interrned'iáar�ujo rlrl!l! r··:::::·:;::·:···� 19� �,�Jg�Lç,
!ii .I • Açõ es Caucionadas

I (Matriz em Florianõpolis) 1111 � ::
. .,"

J Tttulos Dêclarator los - Naturalizações Illlil ii •

E d
. !II"- ,4

_
ncarrega_Be e quaisquer assuntos junto ás repar-" •

I tJçõe� públicas de Blumenau, Florianópolis, mo de III� :. !
� JantllfO, São Paulo e Porto Alegre. li!! •

.

� � : [Capital .

I Aasíeteucia técnica de conhecidos advogados. � Abso- i! .. R
luta segurança e rapidez, asseguradas por trcs anos Ilil ti .. Fundo de eserva Legal

I.... -.r
de funcionamento.

"

, • Fundo para prej uizos eventuais

I"", ifL IiII = : Dividendos
: �eços módlcos-cConsultas sem comnromtsso. i" : Contas Correntes Credoras

�scrilório para o VALE DO l1'AJAr:' , . Ihl � : Conlas Correntes Credoras Especiais
I L . Rua 15 de Novembro n' 415 - 20 anilar sala 1 1111 � �. Títulos em C?bran.ça

I (.811°.5 d'ft tI! PIT�I) _ B'um. en�1I
� COMPANHIA INTERNA· � Caução da Dl(etona

u III ii a lU. �um ou 1111 ;,' CION lL DE _C KPI. �Endereço telegrafico - INTER llil
""

li 11. �....

�! � TALlZAÇAO �

"G'. r Dj' la-;;'
êL

i Amortização de i Iflore .,
. Agosto i

+; �
Leghorn Branca da mais alta postura � No sorteio realizado em :

.

Ovos para Incubação : 31 de Ag-isto de 1946 ':
.

Frangos de 1 a 4 mêses 1foram sorteadas as se-;'

Reprodutores de � mêses :' guintes combinações: e
Oferecem as seguíutes garantias e vantagens: cSos'mv .:·.·.11''''8 Pf" !,_hos de galos Importados do Americano "Hanson", lU" ti ""

.dtgré paterno de mais de 300 ovos • 11"
,.

Proprietário do svtarlo. : W :
soar Pstil RUIi Amazonas defronte ao 32 e.c : XLG FOP �

.

Blumenau-Sanla .catarina. .. ORE
•

•
•

___._ _'-1!II-tD-. ""'IiD_ X ..-�-.t:-•.- ..�iJ-�-ji-'4i-. .. •

.����o�� ..������*il1i��Jf��t � GlL WJS ;

Expurtadora do MadBiras S. A. I f lo��ni°�l;��r��n���:�:1
S"Ol"lh nerMrn0,ftQD1fC dd:k...... I" dos são convidados a 1'e- :
I "ft ftP �U�! l!1.l1\.1 li"'l,., �: ceber o reembolso garan- ..

Madei.ras de construção em ge. I. : tido, na séde da Com.:
,., • pa.nhia. :

ral; Forros, Soalhos. Molduras I :. :
tI;' Agentes geraes: � 47.60õ.50

e c. 1 .. ... Blumenau. 15 de agosto de h}46. '

� : Sociedade Comercial i (ta�t�d:ro�:e�ob �j�.u����t;P. \4�.:li i Livonius Ltda. i Parecer do Conselho Fiscal �� .

..,..........mmllf.ea'.�!'â@ ,D ;UiiI!_';;;$!.IJf,*�lêlU��ii!;;l'W;llliUa�ft:��! BhunelllihU' � o Co!)selho Fiscal da Comércio e' Indústria Compa- f�1j
",Wi!JW4A ..... ij1 .

: Não esqueçam o pa-:: nhia Pilul em liquidação, cumprindo o que determina li lei r1
+. gamento das mensalida-.!

e o artigo 2:3 dils Odlatutos soeiais, vem apresentar o
.

seu. �!�
v parecer súbre os ntos e contas do liquidante. roferentes ou '·.i

: des! Em caso de inter.. -

• rupção, rehabilitem im�: perí'Jdo de lo de m:uçG a 15 de ago.,co do corrente lino� "

: mediatamen1e os seus!
Tendo fxaminado a escrituraçãu, documentos e valo- �ií

: titulos. E' suHiciente pa'.
rea fi qlJfd� Sé!dreferem 0. bul.'lllç) e tludexos apres�n�ado8 e 1",

� gal' UMA MENSALIDADE +. e�contr8 o �u o na maIS perfeita or e� e exahdaG, pro- 11,1' ,_

··.·S·······e·m p're foi e cont; n u'u a a se If •
ar r v· o e : poe Que SPJlilD aprovados p�'la assembléta geral dos 8ctn� 1.'ll

..••.•..•.......... .

i· t-: � e�1t:r 1:0;:�da � S�f :
.

ni�t8s os 8t��r e contas- do Hquiduute retuUv08 ao veriodo

l."
-

... reito sobre o sorteio e :. ficaua meo :JlludG_ ",.,_

..•.: O lV"elhof : salvar as SUdS eoono.: Blumenau'H26 de agJôshto de 1946. �� ':
. 1 ...

_ mias :. ermaun o n _! .:::�

...
-:.

.•.
:
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_.. IRIII!illllll!lliliIllllll!!\1imEllllifi1ii1iii1nii_ilIlialllll.1:mi1!!iUl___ �
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_ 1JL,*.t:li"':fiJInIn:t_...D'DDJ'&� diZ oren�.� . .':U :CÚ�_ '"
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Consumidor
Exija' Manteiga fRIGOR
hista Quali�ade que fÔI
as não é FRIGÔR

Ca;x� O fuo aore
Serviço de primeira

ordem

Rus Maranhão
N' 27

OI

Medicaçt10 auxiliar
no tratamento da

,ililili"

·'0'·

332.221,00
125,80

340485,10
2.!40�Oo
7.5Q.1,{o

2582'6.70
7.50t,lo
30_00o..oo

745.800.,80

Passivo
368.25000
859õ75ó
188423,40 .

52.440,00
. 660,20
12.568,60

.

7.501,10
30000.06

745.8UO,00
*1iiii <

.�.
•

Demonstracão da Conta \�
,

Lucros e Perdas

De}blÍto �

Comissões
Oesoezas Gerais
Freies e Viagens
Selos
impostos
Seguras
Ordenados

�H,.'1o
18.682i90

24.60
694,30

11.570.50
(.319,10

15.000.,.w

47.605,50

'Credito
Moveis &: Utensílios
MeíCadcrlas
Alugueis
Juros & DesconlOs
Prejuizo verificado

5.f>35,oÕ
3.828,40
2400.00
3.838,00
32.504.10

.

,.
-

I'
,t

.

Telefone 1337
.• B L U M E NAU • Santa Catarina

�UA f [' CO tTA

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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no Estádio da Alameda Rio
,
Branco I

Preliminar com inicio ás 13r30 horas
·.-•......,..:_I-Js_;*�__II-, X[-§-�E3.- -*-..- ..- ..� x·.- .•-�-��[(,-_.-_._.-...-�x ...- •........_.-ii--� i-k-.-) X ..=�-�-:+:�t-:-'f=.-.-�-�

•
Nautico

Eleição de Diretoria
AméricaClube

armarlo Silo convidados todos os Senhores Associados do Clube

Náutico América para tomarem parte nas eleições da diretoria,
que se realizarão em o dia zo de Setembro, ás 20 horas na séde
social do Clube.E serà entregue a sua viova

II resolução do C.tnse'ko de ��e�eDc;�t��o p��c�;��ci� ed� \�:oo��r:�;�b��i.(aE�:�� ec:t�� C·-O+�·S·��i;-I"·I-;-d""n·�lf;--iiI>o;pa-·'-;-e-1'''''--0 1IIId'-: _
MJnis'ros- dois padres pre- Republina e outras&l\ltb8 auto- se F abe. foi enviado para os ii Ufill5Ut U U U - i � Hil! J:. .IJ,;.

_

j

-.
rídades. que procederam li!l Estados Unidos, onde está

E t
I R'f 5 (('li)' B ti d d s f n ....

SOS PU ,lentahva de reor. clalmenle ao reconhecimento sendo estudada pelos. sablos S �H� .6Cl e ./
- aseaco em a o ar e-r!!;-

dos despojos:
nuu cidos pela «Exposição Geral das Opera ..

'

uanizrção do fascismo Os restos mutilados estão
-Os pndres Zuceo e Parlul ções Financeiras do Ez ercicio de J.9l15», divulgada DO

foram oficialmente acusados D'
.

Of
. r n·' d P b I

em. avauçadlaalmo e.·"tado de «( lano icta:» , o «blanO e ernam uco» reve a que
ROMA • A

. d� tentativa de reconstítul-
.

t '1;- l]U(lCIB�Se que o decomposíção, mas aíuda pou- ,.

o preposto do 81'. Agamenou de Magalhães no ultimo
cadaver de MussoHoi estava de ser facilmente reconhe- cão co Partldo Fasclsta e to- ano do Estado Novo em Pernambuco consumiu dois
contido em dois sacos de hor- cldo, notadamente pela con- ram recolhidos á prisão rdoS. orçamentos de despesa.

..

I

racha. ., I formo ção da caixa craniana, San vltore. aguardnudo p

I_De acor�o, com a deelara- que aínd a mostra 08 traços cesso. Alem do gastai' os 1340JO.000 de cruzeiros pre�

çao da POlICI8, o corpo esta-I: _;
vistos, o sr. Etolvin» Lins consumiu ainda credites su-

va escondIdo num.armarlo em-

C
..

I·
....

e ven·d·a plerueutares, u tiliaou credites espectais de outros exer-

butido na

..

p.. ar.Me d� .C8.la de,. ,
..

:

.. DOS,. ·r·uçao· . cicios e abriu creditas especiais num lota! de 123.000.000
um convento franmsca:lO.· .'

R de cruzeiros .

•O.MA, - O corpo de Mus- .,.
_

���;,: será. "'?" á sua d·e' .lmO'VeIS ���d��;íi:': Come rclo»] Secreta'ria Datllóo;rafa
Essa .deCIsao Iol tomada

A Sociedade Anônima Comercibl l\10ELMANN tem V8-

em: remão que lie reallzou
,

. . � ít rrn
.

m is a reo ga para uma secretárlll DfitilÓ�r&f!l.

B.ob a presidsncia' do sr•.PI'a
Foi baixado um decreto CrI- para r;_a') clba os

t' ":1 • dP s- As toteressadss queiram enteuder-se, por obsequio.
U ando o impôsto de 8 ola sôbre cupaçao a sorven e e a o e .

. t M. r 3v2
irO

...
eDDÍ, CCUpando Interí- o lucro verificado entre o custo tímulo à construção de moradias.IC_O_ID_O_R_f._A_r_l_H_-_l)_e_IIl_l_a_o_n •__�

_

namente a presldencia do Con- do imóvel e a sua venda. A po- entre nós o fenômeno é dos
I � � Ed i t a I�e'ho oe MinIstros na ausen- lítica fiscal ficaria reduzida a mais alarmantes. e tudo se faz I ADHOGADO'

,;:::c-_

ela do sr, De Gásparl. bem pouco dentro desse crité- fria e calculadamente para agra- . '# .,'

O cadáver do ex.-«Duce) ri?, que vai viJ.1g:iJdo _e_está vá lo. ,Nu";l país onde, ha rigor, Dr. Ayres Gonçalves
Eerá fiP.iovis.oriBmeD.!a sepul- triunfando para a imposiçao de não ha crédito, como no nosso, R d N b 415• • id d d 11' 1

ua 15 e 1 ovem ro,
tado em segredo absoluto, taxas e impostos. Qu,:_ndo em e consi era o esac��.se, ravc 2' andar-Sala r

pelas autoridades de Milão, 8 todó. parte do mundo enao apenas I pelo governo, se facI,I�em ,0S � (Altos d'A CAPITAL) _

.

fim de evitar uma. repetição nas cidades devastadas, mas nos grandes ou pequenos flTJaoCla- == m!!li

ne ,€XUlli<. çãO clandestina. paises que sofreram menos os mentos de construção, Foi as:;im
IID

:Mais Jarde 08 OSBOS serlio bombardeio'l e até naqueles que, que se vedaram operações nesse
---"'".�.------

entregues à família de Mus- sob esse aspecto, nada padece- sentido e é assim que se pre- O !tome do "General PateJia"
solini. ram, conio seda o caso dos Es- tende combater a alta dos alu-

O cofre oo.ntendo 08 restos tados Uoidos e de inúmeras guéis decorrentes dos próprios a uma rua de Cllartres
de Mnssoliiti foi aterto ne. cidades da França e da

suécia.llfiDan�iamentos
ultimados por !?ARIS-(SFI)- Por oCãsião

das festas comemc.rati·,-as do

1E-�-�--Jf!1'!llll�-�-��-�.....J X i-ll1--"-�-.-If.-"' �-. ins:ituições que cob�a� ,lucros aniversario da Libertação d<l
malOres que os admlsslvelS pela

C!tIJol*ras e Maqullnas a Vapor lei para a exploração da loca- �::;i:aDc;,Ief��add:�op��o ne:�:ci��
U U ção imobiliária, Et doloroso di- «General Patton» a uma rua de

zer·se, mas parece que uma on- Cbartres.
-

da de insensatez, agravada pela
necessidade do I.lesenvolvimento
de recursos orç.amentários, es

tá vc1vendo os homens de res·

-' Aço para Tod.QS os Fins - Chapas �e Ferro ponsabilidade na administração
. A preços modIcos tenho sempre fi dISposição do país, tão alheios às leis eco .

. A_, KU6LER 111�:1�!����1O qt�ee:oen�:�i���;t�gn;�
..

'

-- RIO DO SUL -

I pr.incipio de ':lue _quando e,sc�s-
Av. 7 de Setembrn ,sel�m as

.

habttaçoes, o �ll1lCO
.

. melO de as baratear esta em

@.-� �..·,...;��a-.. O 1'.-...�.-:- �.-1It-4_'- c O .-'-. ..- ...-""-._..-._..

Blumenau, 3 de Setembro de 1946
A DIRETORIA

atrair a iniciativa particular, o

que não se obtem pela contÍ- tiver conhecimento de existir 1'11.

uua elevação dos impostos, pela gum impedimento legal. acuse O

chamad3. deflação do crédito, e .
ara Oi fins de direlta, :B, -'parai

sobretudo pelo cOI:lbate a todos constar e chegaI: ao conheclmen..

os financiamento de construções to de todos, lavrQ o :presenre pa-

dc arianha-çéus. Parece que a ra ser ailxa.lo :no logar do

nossa administraç:io ainda não I
costuD.1l1J e pUblicado pela iro..

se capaeitou de que nícguem prensa. I I t��
vende terrenos ou constroi para Blumeaau, 31-8·4tr,....t
honrar a política social do go- Vitorino Braga

A bôa intor- vemo e sim para ter lucros e Oficial do Registro CivIl

mação faz a proveitos, que só poderão 110r-
t��_..-§.................... !J!I:=oII

boa opinião: ��lmente .ser reduzid?s pe!a
A boa intoT. .e1 natt.ral aa concorren�la e nao

.

_, pelas compressões fiscaiS que se

·maçao e dada

I acumulam, E' nesse sentido que
pela achamos impolítica e de todo

contrária á situação real do país,
a medida que veiu agravar de

BltJMEHBU" 8 010 os impostos sobre os lu
------

cros da Vel,da de imóveis .

GERADORES
l1fotO'i'es 'Elétricos,

Motores a Oleo Crü

"CIDaDE DE

PAR A F E RI DAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

...... ?

Fuço sub sr que pretendem
casar se: Rcberto Rothbarth
e Hilda Krueger, Ele. natu- .

fli) d�8te EstadO, Dascido. �o,sJt... '.7 deJllllho de 1923. marClDeV,
ro, solteiro, dfJmictlíl.ldo e re-

.

sldente em Itoupavll Alta�
deste Di8trito, filho de Hen
rique f�othbHrtb e de D. lin-
da I{othbarth. Ela, natural
desto E'3.ado, nascida ElOS 17
de fevereiro de 1920. domes.
tica, 8olteirB, domiciliada e

residente em Itoupav6 Aito,
filha de Wilhelm Krneger e

de. D. Emilte Krueg 1r.

Apresentaram os docUIDPn
tos exigidos pelo artigo 180
do Codigo CíVU,80b ns. I,

2, e 4. Si alguem

í
.---..i

,... '\n' .--.-----".- •

5a/m.a e &e.eikas ?

eH si 4 :

.)t.

o sabão

"VIRGEltj ESPECIÁ LID,Â Dr�'�

s�SÁ� �/RC(""
il·· •

� ESPECiAL IDADE

CiA, WfTZt:l INDUSTRIAL ,OINVILlE (MarCb RegL�tfadB)

comerva o tooido da roupa porque lava facilmBnts B com rapidez

\

L ./

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


